Takstblad 2020

Mariager Fjernvarme A.m.b.a.

For perioden 1.januar til 31.december 2020 (alle beløb i DKK)
Varmebidraget opkræves aconto over 10 rater, juli og december er betalingsfri.

Årlige afgifter:
Abonnementsafgift:
En afgift pr.tilslutning

excl.moms

kr./pr. tilslutning

incl.moms

2103,00

2628,75

16,80
8,40

21,00
10,50

127,50
2,05

159,38
2,56

8,00
4,00
2,00

10,00
5,00
2,50

Effektafgift :
En afgift pr.m2 bebygget tilsluttet areal, jfr BBR-registret
0 - 300 m2
Over 300 m2

kr./pr. m2
kr./pr. m2

Forbrugsafgift:
Udgifter fordeles med 70% på mWh og 30% på m3
En afgift pr. mWh målt forbrug
kr./pr. mWh
En afgift pr. m3 målt forbrug
kr./pr. m3
20-års afgift:
En fast årlig afgift pr. m2 tilsluttet, opvarmeligt rum, efter følgende skala:
0 - 150 m2
150 - 300 m2
Over 300 m2

kr./pr. m2
kr./pr. m2
kr./pr. m2

Den således fastsatte afgift betales i 20 år. (kan indbetals om engangsbeløb).
Tilslutningsafgift:
For parecelhuse, kæde- og rækkehuse og mindre etageboliger beliggende ved eksisterene ledningsnet,
opkræves der følgende.
Fast tilslutningsafgift

kr./pr.tilslutning

8000,00

10000,00

20,00
10,00
5,00

25,00
12,50
6,25

Stikledningsbidrag:
For stikledning på egen grund, målt fra stiklednings placering på grund til tilslutningspunkt
kr./pr.m
500,00

625,00

Variabel afgift:
En engangsafgift pr. m2 tilsluttet, opvarmeligt rum efter følgende skala
0 - 150 m2
151 - 300 m2
over 300 m2

kr./pr.m2
kr./pr.m2
kr./pr.m2

Ved større tilslutninger og udstykninger, kontakt værket for udarbejdelse af tilbud.

Gebyrer mv. opkræves i henhold til nedenstående: (* I hht.Forsyningstilsynets standardgebyrer)
*Rykkerskrivelse:
(momsfrit)
*Inkassomeddelse:
(momsfrit)
*Lukkebesøg:
(momsfrit)
*Genåbning indenfor normal åbningstid:
*Betalingsordning:
(momsfrit)
*Fogedforretning, udkørende (1):
*Aflæsningsbesøg:
*Flytteopgørelse ved selvaflæsning:
*Flytteopgørelse ved aflæsnigsbesøg:
*Nedtagning af måler:
*Genetablering af måler:
*Ekstraordinær måleraflæsning med regning:
*Udskrift af regningskopi:
*Målerundersøgelse på stedet:
*Udbringning af måler:

100,00
100,00
375,00
375,00
100,00
330,00
270,00
65,00
270,00
600,00
600,00
200,00
35,00
335,00
165,00

Tilkald uden for normal arbejdstid - hvor det ikke er fjernvarmens
installation der er årsag til problemet

550,00

Morarente

8%

På de momsfrie gebyrer henvises til Dansk Fjernvarmes cirkulære nr.2391/05, 2353/04 og 2302/03,
som nærmere redegør herfor.
(1) Der er tale om selskabets interne omkostninger i forbindelse med udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og låsesmed.

Mariager Fjernvarme A.m.b.a.

468,75
412,50
337,50
81,25
337,50
750,00
750,00
250,00
43,75
418,75
206,25

687,50

